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  ١٣٩٣  پاییز ـ زمستان،١٠ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،فقه مدنی یها آموزه

  عبارت قرآنیپژوهشی در داللت 
تعاونوا علَال َ َ ُ َ َ َی اإلثم وَ

ِ
ْ
ِ
ِالعدوانْ

َ ْ ُ ْ
  

  بر حرمت اعانت بر اثم و عدوان
  ١اهللا احدی   سیف  
  ٢  محمدتقی فخلعی  

  دهکیچ
َتعاونوا عل بسیاری از فقها و مفسران به عبارت قرآنی َ ُ َ َ َی البر وَ ِّ ِ

َالتقوْ ْ َ تعاونوا علـَالَی وَّ َ ُ َ َ ی َ
َاإلثم و

ِ
ْ
ِ
ِالعدوانْ َ

ْ ُ ْ ن ی ایاند، اما برخ ردهک بر حرمت اعانت بر اثم و عدوان استدالل
و نیز وجود قرینـۀ تنزیهـی بـودن » تعاون«ل را نپذیرفته و با توجه به کاربرد واژۀ استدال

در این جستار پس از بررسی ادلـۀ هـر دو . اند نهی، در داللت آیۀ شریفه اشکال کرده
شناسان و مفسران و فقهای اسالمی این نتیجه به دسـت آمـد  گروه و تحلیل آرای لغت

همچنین . اند یشتر موارد در یک معنا استعمال شدهدر ب» اعانت«و » تعاون«که کلمۀ 
ِصرف دنبال هم بیان شدن و مقابلۀ دو جملۀ پایانی آیۀ شریفه، صالحیت قرینـه بـودن 
برای داللت نهی بر کراهت را ندارد و اعادۀ فعل تعاون در جملۀ دوم و عدم اکتفا بـه 

 عقـل و تناسـب لذا بر اسـاس حکـم. بیانگر استقالل این دو جمله است» ال«حرف 
  .استم ّ مسل،فه بر حرمت اعانت بر اثم و عدوانی شرۀم و موضوع، داللت آیکح

                                                        
 ٣٠/۵/١٣٩٣: رشیخ پذیتار ـ ١/٩/١٣٩٢: افتیخ دریتار.  
  .(ahadi.seifollah1251@yahoo.com)دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد . ١
  .(fakhlaei@um.ac.ir)) نویسندۀ مسئول(استاد دانشگاه فردوسی مشهد . ٢
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  .حرمت، اثم، عدوان، معاونت بر گناه :یدیلکواژگان 
  مقدمه
َظلمه معاونت «و »اثم و عدوان بر اعانت«فراوانی دربارۀ  احادیث وارد شده است کـه بـه  »َ

ک بودن معین در معصیت این عمل است؛ چنـان ّنظر بسیاری از فقها دال بر حرمت و شری
ُکنـوا َال  :که در قرآن نیز به آن تصریح شـده اسـت َ ْ َإىل َ َالـذین ِ ِ

ُظلمـوا َّ َ ُفتمـسکم َ َُّ َ َ ُالنـار َ َّ
 )١١٣/ هـود( 

 یـا ّمحبـت، و رضـا اظهـار ظاهری یا کمک به معنای قلبی باشد یا میل خواه رکون به معنای
امـا . هاسـت داشتن بـه آن تعلق و که جامع تمام این معانی، اتکابرای این ظالمان  خیر طلب

ا  اإلمث والعدوان  اینکه عبارت ا  الرب والتقوی وال تعاو ِوتعاو َ َ َ َ َ َ َْ ُ َ َْ ْ
ِ
ْ

ِ
ْ َ ََ َُ َُ ََ َ ْ َّ ِّ ِ )بر حرمت اعانت  )٢/ مائـده

ایـن نکتـه ضـروری بیان . شود بر اثم و عدوان داللت دارد یا خیر؟ در این نوشتار بررسی می
ا  در» واو«است که حرف  ُوتعـاو َ ََ

 بنابراین جملۀ . مستأنفه است نیست بلکه حرف عطف
آنچه . ای کلی در شریعت اسالم قاعده است و بیانگراستینافی جملۀ ابتدایی و » واو«بعد از 

 برای بنابراین مجالی. های آیه است اند مربوط به دیگر قسمت در شأن نزول آیه بیان کرده
  .ماند زند یا خیر، باقی نمی ّبحث در اینکه آیا شأن نزول آیه به حجیت عموم ضرر می

 در اسـت کـه ی مـدنیهـا  مائـده از سـورهکـۀ مبارۀمفـسران، سـوراز دیـد همچنین 
ن ی مائـده آخـرۀسـور« : فرمـودرمکـامبر ایـ پ. نـازل شـدامبریـالوداع بـر پ حجة
صـادقی، ( »دیرا حرام بدان را حالل و حرام آن  پس حالل آن.فرود آمده ک است یا سوره
 ۀ از سـورای که آیـهاند  گفته و منسوخ  ناسخِپژوهندگان آیات از یاری لذا بس.)٨/٩: ١٣۶۵

و  ایـن سـوره شـده ِاتیـ آی قائـل بـه نـسخ برخـیچند برخـ، هرمائده نسخ نشده است
ه قائل به ک است یبعَتنها ش. نسخ شده استعباراتی از آیۀ دوم سورۀ مائده ه کاند  گفته

  .)١/۵١٠: ١۴٢٢ابن جوزی، ( ه استین آینسخ تمام ا

   شریفهۀ آیهبامامیه و اهل سنت استدالل فقها و مفسران 

   شریفهۀ آیهاستدالل فقها ب

  استدالل فقهای امامیه
  :اند  شریفه استدالل نمودهۀه در ابواب مختلف به آیی امامیفقها
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 بـا حـائض یکـی و نزدیام وطکان احیاز ب پس المقاصد جامع در :ـ باب طهارت١
  :آمده است

،  عـاملیکرکـی(نـد ک یان خـوددارکـ امکه در صورتبر زن الزم است طبق آیۀ شریفه 
١۴١/٣٢١: ١١(.  

  :فرماید  شیخ طوسی می:ـ باب نماز جمعه٢
واجب نیست، خرید و ها   آنکه نماز جمعه بر بر مسافر و کودک و زن و دیگر کسانی

 اگر نماز جمعه بر یکی از طـرفین ، بنابراین.حرام نیست)  ظهر شرعیهنگامبه ( فروش
عقد بیع واجب باشد و بر طرف دیگر واجب نباشد، خرید و فـروش بـرای کـسی کـه 

 که بـر امری استنماز جمعه بر او واجب نیست کراهت دارد؛ زیرا عمل او اعانت بر 
  .)١/١۵٠: تا ، بیالمبسوط فی فقه االمامیه ( فرد دیگر حرام است

  :فرماید عالمه حلی می
  .)١/٢٧٩: ١۴٢٠( ، حرام استکسی که نماز جمعه بر او واجب استبیع فقط بر ـ 

  .)۴/١٠٩: ١۴١۴( ـ به عقیدۀ من طبق آیۀ شریفه، تحریم در حق طرف دیگر نیز وجه دارد

 نماز واضح اسـت، ِحکم به تحریم بیع در خصوص مخاطبکه اند   فقها گفتهیبرخ
 نیکوتر آن است که اگـر فعـل او . بلکه دو قول وجود دارد، فرد دیگر دو وجهبارۀاما در

طباطبـایی حـائری، (  مورد بحث حرام استۀموجب اعانت بر عمل حرام شود، بر اساس آی
را فعل او معاونت بر عمل یم است؛ زیاظهر، تحرقول ه کاند   گفتهی برخ.)١/١٣٩: ١۴٠٩

؛ کرکی ٢/٧٨۶: ١۴٢٢؛ همو، ١/٢۴۵: ١۴١٣عاملی جبعی،  ؛۴/٧٨: ١۴١٠موسوی عاملی، ( حرام است
  .)٢/۴٢٨: ١۴١١عاملی، 

  :دیفرما ی میلیمحقق اردب
و از بـاب ه ردکع، هنگام ظهر جمعه منع یر بیم غیفقها از تحربرخی ه کار متعجبم یبس

  !اند قائل شده ست،یه نماز جمعه بر او واجب نک یسکع بر یم بیمعاونت، به تحر

ا  اإلمث والعدوان ارت عبشمول ایشان  ِال تعاو َ َ َْ ُ َْ
ِ
ْ

ِ
ْ َ َ ُ َ َ

نماز جمعه، ِ را نسبت به غیر مخاطب 
  :فرماید می ،که خرید و فروش بر او حرام نباشد، محل تأمل و اشکال دانسته در صورتی

ه و ابزار و آالت لهو و قمار در صورت علم بـه اینکـه ی، فروش مواد اولاگر چنین باشد
ن منظور یکند و فقط برای هم در ساختن آالت لهو و قمار استفاده میها   آنخریدار از



 

وزه
آم

 
دنی

ه م
ی فق

ها
/

ان 
مست

ـ ز
ییز 
 پا

١٣
٩٣

 / 
رۀ 
شما

١٠

۶  

فرق گذاشتن نیز همین گونه است و  ساز  فروش انگور به شراب و، جایز استخرد می
آری، ظاهر این است کـه در صـورت قـصد اعانـت داشـتن و . اشکال داردها   آنمیان

 ظـالم همثـل دادن عـصا بـشـود؛  ِتوقف داشتن اصل فعلش بر قصد، اعانت محقق می
  .)٢/٣٨١: ١۴٠٣(برای زدن 

  :دفرمای ئله می همین مسبارۀمحقق حلی در
، بیع نسبت بـه د که نماز جمعه بر او واجب نیستاگر یکی از متعاقدین از کسانی باش

  .)١/٧۶: ١۴٠٩( او جایز و نسبت به فرد دیگر حرام است

  :دافزای  میجواهرصاحب 
اکثـر . اند، اصل است را اختیار کرده  و عالمه حلی آنکه شیخ علت این جواز، چنان

و انـد   گردیـدهرا حرام دانـسته و یـا بـه آن متمایـل  بر اثم، آنۀن با تعلیل به اعانامتأخر
 طـوالنی کـرده ۀ مناقـش،محقق اردبیلی در داخل بودن چنین فرضی تحت عنوان اعانه

کـه در ایـن اسـت اعانه تر باشد، مگر اینکه فرض شود قصدش  و شاید این قویاست 
  .)١١/٣٠٧: ١٣٩٢نجفی، ( صورت حرام است

 یی راهنمایدی صه را بیگری دـ ّ در حلیادر حرم باشد   ـِ اگر فرد محرم:ـ باب حج٣
ّ اما اگر محل.شد، فرد محرم ضامن خواهد بودک را بیوانیند و آن شخص حک ّ در حـل ُ

ِباشد و محرمی را راهنمایی کند محرم قاتل، ضامن ا  یی،م داللـت و راهنمـایتحـر. ستُ
 ،گری از طرف د. آن فعل در حق راهنما مباح است، طرفیکاز ؛ چه  استبرانگیز تأمل

رده است و اقوی تحریم ک یفعل او اعانت بر عمل حرام است و خداوند متعال از آن نه
  .)٢/۴۵٨: ١۴١٣عاملی جبعی، ( آن است
ه او کـنی با علم به ایا رجعی بائن القۀ طّام عدی را در ای زنی اگر مرد:ـ باب نکاح۴

ه حرام است، بـه عقـد خـود درآورد، عقـد باطـل ّام عدیه است و ازدواج در اّدر ایام عد
ن امـر علـم یـ از آن دو بـه ایکـی اما اگـر فقـط .شود ی میاست و آن زن بر او حرام ابد

فـرد ( اوز ازدواج بـا یـ نیگـریچنـد بـر دیابـد هر یم به او اختصاص مکد، حنداشته باش
  .)۵/١٩٨: ١۴١٠همو، ( ث مساعدت و اعانت بر اثم و عدوان حرام استی، از ح)عالم
 دلیـلفروش سالح بـه دشـمنان دیـن را بـه   محقق اردبیلی:ـ باب مکاسب محرمه۵

  :فرماید و میداند  میکمک بر اثم و عدوان حرام 
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 ، واهـزنکند حـرام باشـد ماننـد ر  است فروختن آن برای هر کسی که ظلم میممکن
لـو شـود حـرام اسـت و  ظلم کردن کمک میبلکه فروختن آن بر هر کسی که با آن بر

تراشیدن قلم باشد، البته در صورتی که معین، علم و قصد یاری داشـته باشـد، کمـا اینکـه 
  .)۴٣ـ٨/۴٢: ١۴٠٣(  استحباب داردا و تقونیکییاری بر 

سـاز را  وش انگور به شـرابا فریساز و  ز فروش چوب به بتی نهالکرام مفتاحصاحب 
را داشته و بر آن  ت آنیا نین منظور باشد ی همیع برایه بکند کًه لفظا شرط ی کدر صورت

ه به قـصد اعانـت باشـد، ماننـد فـروش سـالح بـه کند بلکا شرط نیاتفاق داشته باشند و 
عمل او اعانـت بـر اثـم و عـدوان ؛ زیرا م حرمت دانسته استکن، مشمول حیدشمنان د

  .)١٢/١٢۴: ١۴١٩حسینی عاملی، ( است
و اعانه بـر اثـم  شریفه استدالل ۀشیخ انصاری در چندین جا از مکاسب محرمه به آی

 حرمـت فـروش انگـور :ِبودن این گونه معامالت را دلیل حرمت آن دانسته است؛ مانند
بـا  ی فروش چوب به شرطی که مـشتر؛ حرمتبه شرطی که مشتری شراب درست کند

 اجاره دادن مسکن تا مشتری در آن ؛ حرمت یا آالت لهو یا قمار بسازدبت و صلیبآن، 
  .)١/١٢٣: ١۴١٧(  کشتی یا باربر برای حمل شرابۀ اجار؛ حرمتشراب بفروشد

کند که گاهی چنین اسـتداللی در ایـن مـوارد اشـکال  با وجود این، ایشان اضافه می
: همـان(باشـد عان قصد نشده ُ وقوع فعل از سوی مبسا زیرا چهبلکه ممنوع است؛ دارد و 

١/١٣٢(.  
بـه را ...  قمـار وی ماننـد بـت، صـلیب، آالتیاشـیااولیـۀ ینی فروش مواد یمیرزای نا

شمارد کـه وی بـه تغییـر صـورت آن  فردی که چندان دیانتی ندارد، در صورتی جایز می
تنی پـذیرفای از بـاب اعانـت بـر اثـم  توهم حرمت چنین معاملـهاز دید میرزا . اقدام کند

ِایشان قصد اعانت معین را در تحقق عنوانزیرا ؛ نیست دانـد و صـرف   اعانت دخیل مـیِ
  .)٣٢ـ١/٣١: ١۴١٨( داند علم بایع به وقوع اثم از طرف مشتری را کافی نمی

کند،  را در حرام مصرف می مبیع به کسی که آنفروش  حکم بارۀ درامام خمینی
 ِسازد، پس از بیان صـور مختلـف بت میرا صلیب و  مانند فروش چوب به کسی که آن

 ؛ از جملـهتوان به چند دلیل استدالل کرد له میئدر حکم کلی این مس :فرماید له میئمس
ا  اإلمث والعـدوان ۀ  آیـ؛ و غیر بر معصیت موالۀحکم عقل به قبح اعان ِال تعـاو َ َ َْ ُ َْ

ِ
ْ

ِ
ْ َ َ ُ َ َ

 ) موسـوی



 

وزه
آم

 
دنی

ه م
ی فق

ها
/

ان 
مست

ـ ز
ییز 
 پا

١٣
٩٣

 / 
رۀ 
شما

١٠

٨  

  .)١٩۶ و ١٩۴ـ١٩٣: ١٣٧٣خمینی، 
ه بـر حرمـت یـن آیـاکـه انـد   فقها گفتـهیبرخ : اعانت بر اثم و عدوانـ در مطلق ۶

؛ نراقـی، ٨/٧٩: ١۴١٩طباطبـایی حـائری، ( معاونت بر هر آنچه اثم و عدوان باشد، داللت دارد
  .)١/۵۶۵: ١۴١٧؛ حسینی مراغی، ١۴/١۵٢: ١۴١٨؛ همو، ٢۶: ١۴٠٨

  سنت  اهلیاستدالل فقها
  :اند  شریفه استناد کردهۀبه آیفقهای اهل سنت نیز در موارد متعددی 

 ِاز کراهت بیع یکی از طرفین کهقدامه در باب نماز جمعه   ابن:ـ باب نماز جمعه١
ا  اإلمث  یـۀ و بـر اسـاس آگویـد  سـخن مـی، بـر او واجـب نیـستنماز جمعـه  ِال تعـاو

ْ
ِ
ْ َ َ ُ َ َ َ َ

ِوالعدوان َ َْ ُ ْ۴/۴٠: تا ، بیالشرح الکبیر ( دهد یرا م  احتمال حرمت آن(.  
ُ اگر شخص محرم فرد محرم یا محلی را به صـیدی راهنمـایی و یـاری :ـ باب حج٢
شخص معین ضامن اسـت؛ زیـرا اعانـت و یـاری او سـبب ) را بکشد  آنآن فردو ( کند

 در این امر تعدی و تجاوز کرده است؛ زیرا عمل او تعـاون ویشده است و صید کشتن 
ا  اإلمث والعدوان  :ستبر اثم و عدوان است و خداوند فرموده ا ِال تعاو َ َ َْ ُ َْ

ِ
ْ

ِ
ْ َ َ ُ َ َ

 ) ،١۴٠٩کاسانی :
٢/٢٠٣(.  

ساز را صـحیح و   ابوحنیفه و شافعی فروش انگور به شراب:ـ باب مکاسب محرمه٣
 رسـیدن بـه ۀواسط آنچهزیرا اند؛  ن را باطل دانستهآاند، اما مالکیه و حنابله  مکروه دانسته

ا  اإلمث والعدوان ۀ  شریفۀ آیدلیلحرام باشد، حرام است به  ِال تعاو َ َ َْ ُ َْ
ِ
ْ

ِ
ْ َ َ ُ َ َ

 )١۴٠٩زحیلـی، : ک.ر :
۴/۴٧٠(.  

را یـح اسـت؛ زی حمل خمـر صـحی برای فردۀاجارکه فه قائل است یهمچنین ابوحن
ه ساختن ک سریا برایختن ی دور ریرابسا حمل آن ب زیرا چهست؛ یت نی معصْ حملِنفس
ت شـرب یـ بر لعن حامل خمر مربـوط بـه حمـل بـه نیمبن امبریث پی پس حد.باشد

راهـت کاجـرت آن اسـتفاده از ت اسـت و یه آن معـصکم یز بدان قائلیخمر است و ما ن
اجرت حمل خمر به طـور مطلـق ) وسفیمحمد و ابو(ی  شاگردان وۀدیدارد، اما به عق

ال از ت است و خداونـد متعـیاعانت بر معص و آن  استیرا عمل گناهیراهت دارد؛ زک
  .)۴/١٩٠: ١۴٠٩کاسانی، ( رده استک یآن نه
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  :سدینو یگر می دی کاسانی در جاابوبکر
شود، ماننـد اسـلحه، اسـب، بـرده  یفار مباعث تقویت که ک را یزیتاجر حق ندارد چ

ن انار جنـگ بـا مـسلمها د به آن کمکرا موجب یند؛ زک حمل اینانن یبه سرزم... و
ا  اإلمث والعدوانَال  :دیفرما یشود و خداوند م یم ِ تعاو َ َ َْ ُ َْ

ِ
ْ

ِ
ْ َ َ ُ َ

 )٧/١٠٢: همان(.  

  :ن آورده استیچنهم
را یـست؛ زیز نی جاـهرچند مورد اعتماد باشد ی ـافر حربکفاره و نذر به کات، کدادن ز

 موجـب از طرفی، این کـار. استرده ک ینهها   آن و احسان بهیکیخداوند متعال از ن
 فرمـوده ی نهچنین کمکی راشود و خداوند  ین مانالمر جنگ با مسها د کمک به آن

  .)۵/١٠۴: همان( است

  : آمده استالمغنیدر 
نـد، ک یخمـر درسـت مـوی از آن نان دارد یه فروشنده اطمک یسکشمش به کفروش 

آن را حرام  از اصحابش یراهت است و بعضکقائل به در این باره  یشافع. حرام است
از حـسن و عطـاء و . نـدا راهـتکشنده، قائل بـه  فروک و فقط در صورت شدانند می
امل کع یط بیان و شراکرا تمام اریال ندارد؛ زک اشیعین بیه چنک نقل شده است یثور

ا  اإلمث والعدوان  مبنای قول حرمت، آیۀ. است ِال تعاو َ َ َْ ُ َْ
ِ
ْ

ِ
ْ َ َ ُ َ َ

تا ، بیالمغنـیابن قدامه، (  است :
۴/٢٨٣(.  

  :ده استم آالقناع ّکشافدر 
ه زنـان ّتـشب( سکعرا بیه به زنان و ّ تشبی آن برافاده ازز استی و ناستفادۀ مردان از حریر

 آن، اجـرت ک و تملـیـکع آن، بافتن، دوختن، تملیببنابراین، . حرام است) به مردان
ا  اإلمث والعـدوان یـۀ  و امر به آن، با توجـه بـه آاین کار ِال تعـاو َ َ َْ ُ َْ

ِ
ْ

ِ
ْ َ َ ُ َ َ

هـوتی، ب(  حـرام اسـت
١۴١/٣٣٧: ١٨(.  

فار و فروختن و اجاره دادن آنچه با کادت ی ع،تیت، تعزیل تهنی از قبیمواردبهوتی 
 یـۀدانـد و بـه اسـتناد آ یفرشـان مـکفـار بـر ک اعانت ،سازند یب میآن معبد و بت و صل

تاب فقـه کم، یرکن فروش قرآن ی همچن.)٣/١۴٩: همـان( داند ین امور را حرام میفه ایشر
ن یذمه بر اسـاس همـ نزد اهلها   آنز رهن گذاشتنیذمه و ن  به اهلامبریث پیو احاد

شود، مانند  ی آنچه با آن قصد حرام مِعیببهوتی دربارۀ . )٣/١۵٢: همان(نیست ح یه صحیآ
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ع سـالح ی و ب،ذمه باشد  از اهلیه مشترکنیلو اکردن شراب و درست ی انگور برافروش
 ۀز اجـاریـِهزنان در صورت علم داشـتن فروشـنده، و ن رایا برای اهل حرب یدر فتنه برا
بـر «: سدیـنو ی فروش خمر میا برای اان و نصاریهودیا معبد یده ک ساختن آتشیخانه برا
  .)۶۵٧ و ٣/٢٠٩: همان(» ستندیح نیفه، هیچ یک از این امور صحی شریۀاساس آ
  : آمده استالرائق البحردر 

ای  دهکآتـشآن را بـه  مجـوس تـا ها بگرداند ی یرا معبد افر تا آنک هاجاره دادن خانه ب
 قائـل یعـین بیه بـه جـواز چنـکفه یا در آن خمر بفروشد، بر خالف ابوحنی تبدیل کند

ابـن نجـیم، (اسـت روه کـ م،فهی شریۀبا استناد به آو وسف یمحمد و ابوطبق نظر است، 
١۴٨/٣٧٢: ١٨(.  

 کاتـب و  ودهنـدهربا، هگیرنـدرباانـد کـه   همچنین در بحث ربا گفتـه:ـ باب بیع۴
 ۀلئ نـسبت بـه ده نفـر در مـسند و آن نظیر لعن پیـامبرا شاهد بر آن، در گناه مساوی

  .)١۴/٨: ١۴٠۶، سرخسی(  شریفه استۀها آی دلیل در تمامی این. خمر است
طفل بـر   ـ برداشتن لقیط، شریفهۀسنت بر اساس آی  برخی فقهای اهل:ـ باب لقطه۵
  .)١۵/٢٨۵: تا نووی، بی( اند انسته را واجب دـ مانده زمین

  فهی شرۀاستدالل مفسران به آی
فه اسـتدالل ی شـرۀمفسران در موارد متعددی برای حرمت اعانت بر اثم و عـدوان بـه آیـ

  :اند نموده
ُأقرضوا ۀ  مفسران در تفسیر آییبرخ ِ

ْ َاهللا َ ًقرضا ّ ْ ًحسنا َ َ َ )قـسم  سـه کـهانـد  آورده)٢٠/ مزمل 
 شرط یحت اده،یز شرط بدون مؤمنمشروع  اجاتیاحت رفع یبرا مقس یک :میدار قرض

 قـسم ؛اسـت حـرام و ربـا هکـ ادهیـز به شرط قرض ،دوم قسم ّرد آن در زمان مشخص؛
 حـرامنیـز ن یـا  کـهمـشروع ریـغ یعملـ انجام یبرا نکل شرط زیاده، بدون قرض ،سوم

ُال تعـاو  :دیـفرما یخداوند م و است اثم بر اعانت چون است؛ َ َ َ ِا  اإلمث والعـدوانَ َ َْ ُ ْ ِ
ْ

ِ
ْ َ َ

 )ک.ر :
  .)٢۶٢ـ١٣/٢۶١: ١٣٧٨، بّطی

 سـتم یشخص هک ستین عدل با یامر مناف نیاآیا ه کن سؤال یابه ن در پاسخ یهمچن
ُتـزر َال  :دیـفرما یم قرآن در خداوند هکنیا با رندیبگ انتقام او نوادگان و فرزندان از و ندک ِ َ 
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ٌوازرة َ ِ َوزر َ ْ َأخری ِ ْ ُ
 )اند  آورده؟)١۶۴ /انعام:  
 بـه پـدران ظلـم ۀدیـفا هکـنیا اول  وجه:است نکمم وجه به سه ظالم فرزندان از انتقام
 یولـ دانـد، یم فرزند واست  نموده غصب پدر را یاموال هکنیا مثل ؛باشد دهیرسها  آن

 بـه فعـلفرزنـدان  هکنیا دوم  وجه.کند می ّتصرفدر آن  هکبل ندک ینم رد به صاحبش
از ایـشان انتقـام  »همیفـ الـداخلک قـوم بفعـل یالراض« به مفاد هک باشند یراض انپدر

 یهـا سـنتبـه  و  کننـداقتدا خود پدرانبه فرزندان  هکنیا سوم  وجه.گرفته خواهد شد
ا  اإلمث والعدوان  :ظالم ِاعانت است ظلم مثل. نمایند عمل آنان شوم ِال تعاو َ َ َْ ُ َْ

ِ
ْ

ِ
ْ َ َ ُ َ َ

 )همان :
  .)٣٢۶ـ١/٣٢۵

: ١۴٠٩موسـوی سـبزواری، ( »اثـم و عـدوان بـر حرمـت اعانـت«ۀ  قاعـداین بـریهمچن
  .ه استناد شده استی این آه ب)۵/١۴٣: ١٣٨٣قرائتی، (  الضررۀ و نیز قاعد)١٠/٧۶

  :اند برخی مفسران اهل سنت گفته
ِشکسته خواندن نماز در سفر معصیت جایز نیست؛ زیـرا ایـن کـار یـاری بـر معـصیت 

ا  اإلمث والعـدوان  :فرماید که خداوند می ر حالیخداست، د ِال تعاو َ َ َْ ُ َْ
ِ
ْ

ِ
ْ َ َ ُ َ َ

 ) ،١٣۶۴قرطبـی :
۵/٣۵۶(.  

   شریفهۀاشکاالت استدالل به آی
 ۀ بـه آیـ،سیاری از فقها و مفسران بر حرمت اعانت بر اثـم و عـدوانچنان که گذشت، ب

 از دو منظـراسـتدالل ایـن ر بـ اند، اما در مقابل، گروهـی از فقهـا شریفه استدالل نموده
کار رفته و تعاون غیـر از   به»تعاون« ۀ شریفه کلمۀاول اینکه در آی: اند اشکال وارد کرده

  اسـت وفه در مقابل امر استحبابی قرار گرفتهی شریۀه نهی در آکنیدوم ا.  است»اعانت«
  .استنهی تنزیهی 

  تعاون با اعانتتفاوت مفهومی 
: تـا بحرانـی، بـی(انـد  برگزیـدهاط را یـرفته و احتیاب نماز جمعه نپذه را در بی داللت آیبرخ
١٠/١٧۶(.  

  :دیفرما ی میِن بودن وصی در بحث لزوم امییخوموسوی  اهللایةمرحوم آ
ن بـر وجـه یر امـیـه غک دانیم ؛ چه مین است وجه آن، حرمت اعانت بر اثم باشدکمم
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 .اسـت حـراماو اعانت بر اثم و  قرار دادن ی وص،نی بنابرا.ندک ی در آن تصرف محرام
 ثابت نشده اسـت و آنچـه یلیرا حرمت اعانت بر اثم با دلیال دارد؛ زکن وجه اشیاما ا

  .)٨/٢٢: ١۴١١( فه آمده استی شریۀه در آ ک چنان،حرام است تعاون بر اثم است

 داشـته ـ  نجسیگری و دک پایکی  ـ دو ظرف آبیه فردکن در آنجا یشان همچنیا
  :دیفرما یقش خوف داشته باشد، میو بر عطش رف
 در ک رفـع عطـش و مـصرف آب پـایِ از جواز دادن آب نجس بـه او بـرایچ مانعیه

 ِ مبغـوض،را شـرب نجـسی؛ زباشده آن عمل حرام کنیوضو وجود ندارد، مگر توهم ا
ّلـف، ک وضو و دادن آب نجـس بـه انـسان می براک پس مصرف آب پا.شارع است

در و هـم تـوان کـرد  مـین امـر مناقـشه ی ایصغرادر  اما هم  بر اثم و حرام است،ۀاعان
ه، یـست و مـستفاد از آیـ بر اثم نۀ بر حرمت اعانیلی، دلیبرک اما به حسب . آنیبراک

  .)٩/۴۵۴: همان( ِحرمت تعاون و از اعوان ظلم بودن انسان است

 اســتدالل بـه آیــه بـر حرمــت اعانـت بــر اثــم بـارۀنیــز در هالفقاهـ مــصباحایـشان در 
  :فرماید یم

ای از افـراد بـرای  این استدالل اشکال دارد؛ زیرا تعاون عبارت اسـت از اجتمـاع عـده
هـا،  صادر گردد؛ مانند ساختن مساجد و پلها   آنّ امر خیر یا شر تا فعل از تمامیِایجاد

و این بر خالف اعانت است؛ زیرا اعانت از بـاب افعـال اسـت و آن عبـارت اسـت از 
 .که آن غیر در انجام آن فعل مستقل باشـد طوری  به، غیرِت فعلآماده ساختن مقدما

 اگـر فـردی ، بنـابراین.پس نهی از معاونت بر اثم، مستلزم نهی از اعانت بر اثم نیـست
کنـد؛ زیـرا بـاب   تعاون صدق نمـیْ بر این عملرساند،گناه کند و دیگری او را یاری 

  .)٢٣۶ـ١/٢٣۵: ١۴١٢خویی،  موسوی(است از هر دو شخص بیانگر انجام عمل تفاعل 

اقتـضای بـاب : نویـسند فه مـیی شـرۀبرخی دیگر از فقها در اشکال بر استدالل به آی
 یـا از بـین کـسی قتل ایتفاعل همان اجتماع بر انجام منکر است؛ مانند اینکه افرادی بر

که   به طوری، جمع گردند نه اینکه شخص دیگر را بر انجام منکر یاری کنندیبردن مال
ِ شخص به تنهایی گناه را انجام دهد و دیگران فقط او را با انجـام بعـضی از مقـدمات آن آن

: ١۴١٣؛ حـسینی روحـانی، ١/٩١: ١۴١۶؛ تبریـزی، ١/٩٧: ١۴٢١ایروانـی غـروی، ( گناه یاری رسـانند
 واحـد ِ افـراد در عمـلکقن از مفهوم تعـاون، اشـترای قدر مت، به عبارتی.)۴۶٠ و ١٧۵/١۴

 امـا . عمـل در عـرض واحـد اسـتیـک لفظ تعاون دخالـت افـراد در ِرا ظاهریاست؛ ز
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آن فـرد به  یگری عمل، و اعانت آن دیک در یگرید به  فردیکاعانت  تعاون بر اطالق
 را یگـری از مقـدمات عمـل دی از آن دو بعـضیـکه هـر ک یگر، به صورتی دیدر عمل

 در صـورت دخالـت ــ  از افرادیک لذا بر عمل هر .ستی از مسامحه نیند، خالکجاد یا
) مباشـر( لیل مقدمات عمل فرد اصـین بر تحصی و همچنـ)تعاون( در عرض واحدها  آن
ذیـل رده اسـت، کـر مباشـر را اعانـه یل، شخص غیفرد اصاگر  اما .ندک ی صدق مهاعان

ه به اخـص ی در آیو نهاست  اعم ،پس اعانه بر حسب مورد. گیرد مفهوم اعانه قرار نمی
  .)٢/٢٣٧: ١۴١۵منتظری، (کند  نمی اعم داللت ِ بر حرمت،نیا بنابر.تعلق دارد

 ی تفـاوت مفهـومبـه دلیـل کریمه بـر معاونـت را ۀز عدم داللت آیین نابرخی محقق
  :اند کردهان ی و این تفاوت را به این صورت بدانستهتعاون و اعانه 

د  مفهوم خاص خـو»تعاون« ۀغیصتردید،  بی مساعدت است، ی به معنا»عون« اگرچه
 یـۀ روحبـر آن اسـت تـاه یـ آ.یاریـ است نه اعانه و یارکت و همک و آن مشاررا دارد

 یارهـاک انجـام یه بـراکـطور  را همانیند؛ زکوب ک و تعاون در گناه را سریارکهم
وجـود دارد در جامعـه ز یـ نی گناهان،اج استیر مثل ساختن مسجد به چند نفر احتیخ
خواهـان جلـوگیری از خداوند . استنیاز  تک و مشاریارکهمها   آنابکارتبرای ه ک

  .)١٧۶ـ۴/١٧۵: ١٣٨۶محقق داماد، (چنین گناهانی است 

نهـی در : ردکر ین صورت تقریشده را به ا ال مطرحکتوان اش یپس از دقت و تأمل م
 در تعـاون الزم اسـت معاونـت از .»اعانت«تعلق گرفته است نه به » تعاون« آیه به عنوان

یک نسبت به دیگری باشد؛ یعنـی هـر  صدور فعل با اعانت هر پس اگر ،دو طرف باشد
گرنه در صورتی که اعانـت کند و داشته باشند، تعاون صدق میدو در ایجاد فعل شرکت 

 ایجـاد بعـضی از مقـدمات ۀواسـط ای که یکـی از آن دو بـه گونه از یک طرف باشد به
 تفاعل صیغۀعاون؛ زیرا فعل، کمک و یار برای فاعل مباشر باشد، اعانت خواهد بود نه ت

  . وضع شده استانجام کاری، اشتراک دو شخص در ه معنایب

  اشکال وجود قرینه بر تنزیهی بودن نهی
از  حکـم کراهـت را ًیفه گذشت، ظاهرا برخی فقهـا شرۀکه در استدالل فقها به آی چنان

مـاز شیخ طوسی بیع کـسی را کـه مخاطـب ننمونه،  یار ب؛اند استنباط کردهنهی در آیه 
ست که بر فرد دیگـر حـرام  اعمل او اعانت بر چیزیداند؛ زیرا  میمکروه نیست جمعه 
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  .)١/١۵٠: تا ، بیالمبسوط فی فقه االمامیه ( است
 و  اسـت قـرار گرفتـهاّبرخی دیگر، نهی در آیه را از آنجا که در مقابل امر بر بر و تقو

؛ موسـوی ٩٧: ١۴٢١ غـروی، ایروانـی( انـد  الزام نیست، نهی تنزیهی دانـستهبیانگرًاین امر قطعا 
  .)١/٢٧٢: ١۴٠٧خمینی، 
ا  اإلمث والعدوان   مفسران عبارتیبرخ ِال تعاو َ َ َْ ُ َْ

ِ
ْ

ِ
ْ َ َ ُ َ َ

از عبـارتیری را تعب   ا ُتعـاو َ َ َ ِّالـرب َ ِ
ْ 

َوالتقو ْ َّ اسـت قـرار  عت ممنـوعیه در شـرکـ ضرار و  دانسته و آن دو را در مقابل اضراریَ
ه دانسته ید امر در آّؤکه را همچون می در آیز نهی نیبرخ .)١٣/٢٩۶: ١٣۶۵صادقی، ( اند داده

فاضـل جـواد کـاظمی، ( رده استکد کی از ضدش تأین امر را با نهیخداوند اکه اند  و گفته
  .)۶/١٣١: تا ؛ رشید رضا، بی٢/٢٨۴: ١٣۶۵

  فهی شریۀ مفاد آیبررس
بررسـی معنـا و مفهـوم نخست .  شریفه پرداختتوان به بررسی داللی آیۀ از دو منظر می

ۀ فیا نبـودن عبـارت شـرینه بودن یقر: دوم. »اعانت« و نسبت آن با مفهوم »تعاون« ۀواژ
 ا  الرب والتقوی َتعاو ْ َّ َ َِّ ِ

ْ َ َ ُ َ َۀ فی بر عبارت شر ا  اإلمث والعدوان ِال تعاو َ َ َْ ُ َْ
ِ
ْ

ِ
ْ َ َ ُ َ َ

 .  

  »تعاون« ۀ مفهوم واژیبررس
ن معنـای آن چنـد یـی تبیبـرا. اسـت و مصدر باب تفاعـل »عون« ۀاز ماد» تعاون« واژۀ
  :مینک یدگاه را مطرح مید

  شناسان دگاه لغتید
ًتعاون القوم تعاونا واعتونوا اعتوانا«: در برخی کتب لغت آمده است ً َ ًأعـان بعـضهم بعـضا: َ ُ «

: ١۴٠٢؛ مصطفوی، ١٣/٢٩٨: ١۴١۴؛ ابن منظور، ۶/٢١۶٩: ١۴١٠؛ جوهری، ٢/٢۵٣: ١۴١٠فراهیدی، (
: ١٣٧٩؛ رضــا، ٢/١۵٠٢: تــا ؛ بــستانی، بــی۶/٢٨۵: ١۴١۶؛ طریحــی، ٢/۴٣٩ـــ١: ١۴٠۵؛ فیــومی، ٨/٢۶٩
۴/٢۵٣(.  

  :در برخی دیگر آمده است
ُون القومتعا َ ًعاون بعضهم بعضا: َ ُ َساعده: َأعانه. َ ًعاونـه الغـالم معاونـة وعوانـا. َ ًَ ُ . أعانـه: َ
  .)١١۵٧: تا ، بیگروهی از اساتید(العون واإلعانة والمعاون : ةالمعون. المساعد: عاونالم
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 و افعال ه تفاعل، مفاعلیها ان بابی می تفاوتدر منبع اخیرشود  یه مالحظه م کچنان
  .ا دانسته شده است معنیک و تعاون، معاونت و اعانت وجود ندارد

غفرانـی، ( نـدا  و مـساعدت دانـستهکمک ِ مطلقیشناسان تعاون را به معنا  لغتیبرخ
  .)۴٧٠: ١٣٨٨؛ آذرنوش، ١/۴٧٠: ١۴٢٨؛ عویس، ٢٠٩: ١۴٢٨

آید این است که آنان بین باب تعاون و  شناسان به دست می بنابراین، آنچه از دیدگاه لغت
را در امری یاری رساند و » ب«شخص » الف«اند؛ لذا اگر شخص  اعانت فرقی قائل نشده

یگری کمک کند، عنوان تعـاون صـدق را در امر د» الف«شخص » ب«همچنین شخص 
 شخص فاعل مباشر باشد و ِ مقدمات فعلیۀتواند همان ته ی میرسان کمکن ی ا.ندک یم

 فاعـل مباشـرند، فعـل را یه همگـی کـطور  بهیجمع ا دستهی یه دو نفرک ندارد یلزوم
  .ستیت الزم نیت به نحو فاعلک در تحقق عنوان تعاون، مشار،نی بنابرا.انجام دهند

  گاه مفسراندید
تعـاون و اعانـت میـان انـد  فه پرداختـهی شریۀ از مفسرانی که به معنای تعاون در آیاریبس

  :اند فرقی ننهاده
جرجـانی، ( انـد  را به معنای مطلق یاری کـردن تفـسیر کـرده»تعاون« مفسران یبرخ. ١
 ِردنکـ یاریـه  کـشـود؛ چـرا  که شامل اعانت نیز مـی)۴/٢۵۵: ١٣۶١؛ امین، ٢/١٨۶: ١۴٠۴
در  فـرد دوم را ، فـرد اولیعنـینـد؛ کز صدق یار جدا از هم نکتواند در دو  یگر میهمد

  .برعکسند و ک یارکارش ی
 از مفسران به وضوح و با صراحت، تعاون را به معنای اعانت تفسیر کـرده یاریبس. ٢

ُعن بعضُی ال« :اند و آورده ْ : ١۴١٢طبـری، ( »اًبعـض ُبعـضهم نیعـی أن نهـاهم«ا ی» ًبعضا مکِ
؛ حـسینی شــیرازی، ٣/۴٢٧: تــا ، بـیالتبیــان فـی تفـسیر القــرآن؛ طوسـی، ٣/٢۴٠: ١٣٧٢؛ طبرسـی، ۶/۴٣

: ١۴٣٢؛ علیمـی، ۶/١٣١: تا ؛ رشید رضا، بی٢/٣٣: تا ّ؛ حقی بروسوی، بی٢/٧: ١۴١۵؛ خازن، ١١٧: ١۴٢٣
 أراد فـإذا اإلثم یعل المسلمون هاّیتعاونوا أ ال« :ز آمده استی ن.)١۴٠: ١۴٢٢؛ دخیل، ٢/٢۴٧

ا   ،  بنـابراین.)١/۵٩: ١۴٢۴حسینی شیرازی، ( »نوهیتع فال اًإثم عملی أن مکمن أحد َال تعـاو َ ُ َ َ َ َ
ِاإلمث والعـدوان َ َْ ُ ْ ِ

ْ
ِ
ْ

و اثـم بـر یمبتنـ آنچـه بـر نـدیننما کمـک و اعانت هکآن بر است حی صر 
  .)٣/١٢: ١٣۶٣شاه عبدالعظیمی، ( است عدوان
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طبـق قواعـد . اسـت» اًتعاونـ تعـاونی وتعاون إعانة نیعی أعان« زا تعاون: اند افزوده نیز
ه هر که خطاب است به هر دو نفر ی پس آ.زبان عربی مفهوم صیغۀ تفاعل، دوطرفه است

 از تعـاون بـر یطـور اسـت در مـورد نهـ نی هم.ندک کمک اّ را بر بر و تقویگری دیفرد
شـود، پـس  یز معلـوم مـیـد نم اعانت از طـرف واحـکحبنابراین، . و عدوان اثم ِاسباب

موسـوی سـبزواری، ( عـدوان، مبغـوض و محبوب است و اعانت بـر اثـم او تقو ّاعانت بر بر
 اسـت؛  انجـام فعـلِمقـدماتفراهم سـاختن   اعانت،.)٢/٨٨: ١٣٧٨ّ؛ طیب، ١٠/٢۶۴: ١۴٠٩
 .نامجاهـد بـه دادن بکـمر و اسلحه ای به مسجد رفتن یبرا گرفتن را یورک دست ًمثال
 فاعـل بـه فعـل، یراض و هبالمباشر فاعل ب،کمرت واست  بیبالتسب ِفاعل ْنیمع ،واقع در

 اعـوان« ذیل عنـوان هک ظلم بر اعانت ویژهبه  دارند؛ تکشر عقوبت در سه هر و بالرضا
  .)۴/٢٩۴: ١۴٠٩موسوی سبزواری، (گیرند  قرار می »ظلمه

  .ستیعانت نن تعاون و ای بین مفسران فرقیشود از نظر ا که مالحظه می چنان
گـران در آن عمـل او یه دک انجام دهد ی عملیفرد: اند ر آیه گفتهی در تفسیبرخ. ٣

: انـد ز گفتـهین. )١/٣٩٨: تا قشیری، بی(  نباشدین از آن عمل راضیداما  ،را الگو قرار دهند
  اثـم وبه انجـامتتان یوت و رضاکبا سدر صورتی که توان مخالفت با امور ناپسند دارید، 

  .)۵/٢٨۵: ١٣٨٢آل غازی، ( دینک نکمکعدوان 
 تعاون الزم اسـت همکـاری و ِکه برای تحقق عنوان  ادعااینبر اساس این دو تفسیر، 

پذیرفتنی  و با هم اجتماع کرده باشند، باشدمشارکت افراد در انجام گناه به نحو فاعلیت 
 دیگـران ؛ زیرا صرف سکوت و رضایت بر وقوع منکر و نیز الگو واقع شدن بـراینیست

  .گیرد قرار میدر کارهای حرام داخل در مفهوم تعاون 
ن را در تحقـق یر تعاون بـه اعانـت، فقـط قـصد معـیز ضمن تفسی مفسران نیبرخ. ۴

ن قـصد یه معـکـ اسـت ی تنها در صورتیه نهکن است یا ظاهر :اند عنوان اعانت افزوده
را مـراد، اعانـت بـر یـ ز و بـدون قـصد باشـد؛ی اتفاقیارکه همکنیتعاون داشته باشد نه ا

ه ظـالم از کـنی ماننـد اه اسـت؛ردک یارین، معان را یگفته شود مع ًه عرفاک است یوجه
ر امتناع یتواند از دادن شمش یمبا اینکه ن ی بطلبد و معیری قتل مظلوم شمشی برایشخص
 محسوب یاریًعرفا در چنین مواردی، این گونه اعمال . دهد را به وی میر ی، شمشورزد

  .)٢٩٨: تا ؛ محقق اردبیلی، بی٢/٢٨۵: ١٣۶۵فاضل جواد کاظمی، ( شود یم
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   فقهادیدگاه
ار رفته است نه  ک به»تعاون« ۀلمکفه ی شریۀدر آاین باره که  در حضرت امام خمینی

  :اند  فرموده»اعانت« ۀلمک
ن عبارت اسـت از مـساعدت بـر امـر، و معـین اً عرفا و به نص لغوی»عون« ۀظاهر ماد
کند کـه یکـی در انجـام  یبان و مساعد است و این تنها در صورتی صدق میهمان پشت
 پـس .ًمستقال انجام دهد و دیگری او را بر آن کـار کمـک کنـد و  اصل باشد،کاری

ا  اإلمث والعدوان مفهوم  ِال تعاو َ َ َْ ُ َْ
ِ
ْ

ِ
ْ َ َ ُ َ َ

 پـشتیبان و برخـی،  این است که بعضی از شما بـرای
 ن و تعاون ایشان این اسـت کـه هـر یـک ازانا تعاضد مسلمعنایم. یار و معاون نباشید

اینکـه . هـم اجتمـاع کننـد یار و معین برای دیگری باشند، نه اینکه بـر امـری بـاها  آن
 ، بنابراین.شود  آن از معنای اعانت نمیمفهوم، موجب خروج است فعل دو فرد ،تعاون
َتعاون زید و «یامعن  دو معـین و پـشتیبان دیگـریاین است که هـر یـک از آن » عمروَ
ۀ ِست، پس اگر هر یک از آن دو مقدمات عمل دیگری را فراهم سـازد، گفـتن جملـا

 اینکـه ،تـر به عبارتی دقیق. کند صدق می» آن دو با یکدیگر تعاون و همکاری دارند«
 تالزمی ندارد که آن دو در ،دهند که دو نفر انجام میاست  کاری بیانگرتفاعل صیغۀ 

 تعاون همانند تکاذب و تـراحم و تـضامن، ، بنابراین. شخصی شریک باشندِایجاد فعل
 بـدون اینکـه در فعـل شخـصی شـراکت داشـته اسـت دو نفر ِست که فعل ااز اموری

اگر مراد از حرمت تعاون بر اثم همان مشارکت در آن باشد اقتضای جمـود بـر . باشند
 خواهد بود و این وضعیتش ن در انجام عمل حراماظاهر آیه، همان شرکت جمیع مکلف

 رخـی شریفه جایز نبودن اعانت و یاری بعـضی نـسبت بـه بۀپس ظاهر آی. معلوم است
 است و اگر قائـل  هیئت تعاون و آن مقتضای ظاهر ماده واستدیگر در گناه و تجاوز 

 عمل، در عـدم اختـصاص داشـتن یکِشویم به صدق تعاون و تعاضد بر اشتراک در 
: ١٣٧٣موسوی خمینی، ( ای نیست هیچ شبهه) ر اشتراک در عملاختصاص تعاون ب( آن
  .)١٩٨ ـ١/١٩٧

 فعل و یک یک خداوند در این آیه به اعتبار یامر و نهکه ن گفته شده است یهمچن
ه نسبت کن است انان و مسلماه خطاب به عموم مؤمنکست بلی واقعه نیک و در موضوع

پـس اطـالق لفـظ تعـاون بـه . ثم و عـدوان نه در ا،ار باشندی ا و تقویکیگر در نیدیکبه 
 قـضیه و یـکشود نـه بـه اعتبـار  یه از مسلمانان صادر مک است ییایاعتبار مجموع قضا

ٌ مأمور، بنابراین.واقعه
گـر اسـت ی به مسلمان دی هر مسلمانرسانی کمک شریفه یۀبه در آ 
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 بعـضی نفراهم سـاختلو این مساعدت با شود و یری که از او صادر می و خیک امر ندر
ه فعـل گنـاه ک است یعنه اعانت هر فرد ٌّی آن فعل باشد و منهۀاز مقدمات قریبه یا بعید

: ١٣٨٢، بجنـوردی( پس در داللـت آیـه هـیچ قـصوری وجـود نـدارد. شود یاز او صادر م
  .)١/۴۴۵: ١۴١۶،  فاضل لنکرانی؛١/٣۶١

ناسـان، مفـسران ش  از منظر لغت»تعاون« ۀواژبررسی داللی با توجه به مطالبی که در 
توان با صراحت گفت که فرقی بین تعاون و اعانت وجود ندارد و  و فقها بیان کردیم، می

 و ننـدهـم اجتمـاع ک برای تحقق عنوان تعاون لزومی ندارد که هـر دو فـرد بـر امـری بـا
 بلکه تعاضد و تعاون یکدیگر این است که هر یـک ،در عرض واحد باشدها   آندخالت

 پـس اگـر هـر یـک از دو فـرد مقـدمات عمـل .معین برای دیگـری باشـدیار و ها   آناز
صـدق » آن دو بـا یکـدیگر تعـاون و همکـاری دارنـد«ۀ دیگری را فـراهم سـازد، جملـ

  .شده در داللت آیه وارد نیست  اشکال مطرح، بنابراین.کند می

  فهی شریۀ در آی نبودن نهیمینه بر تحریبررسی وجود قر
 اّفه در مقابل امـر بـر بـر و تقـوی شریۀه نهی در آدهیم ک سخ میدر ادامه به این اشکال پا

 وجـود  دلیل نهی در آیه نیز به، بنابراین.ًقرار گرفته است و این امر قطعا برای الزام نیست
  .قرینه، نهی تنزیهی خواهد بود نه تحریمی

ٌموضـوع«ۀ لئبرای تعیین مدلول نهی در آیه، ابتدا مبنای علمـای اصـول را در مـس
ه لـ 

  :کنیم بیان می»  امرۀصیغ

ٌموضوع
  )یا نهی(  امرۀله صیغ 

دو هـا در ایـن بـاره   دیـدگاهتـرین  مهـم.دارندنظر  امر اختالف ۀن در مدلول صیغااصولی
 امـر ۀ اینکـه صـیغمدو.  امـر ظـاهر در وجـوب اسـتۀ اینکه صـیغنخست : استدیدگاه

 از آن دو ظـاهر حقیقت در قدر مشترک بین وجوب و ندب است بدون اینکـه در یکـی
  .باشد

 دیدگاه، همین دو آید به کار می) داللت نهی بر حرمت یا کراهت(  ماۀلئآنچه در مس
  .کنیم پرهیز میها  دیگر دیدگاه لذا از پرداختن به .است
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  در وجوب» ْفعلِا«ۀ غیحقیقت بودن ص:  اولدیدگاه .١
  :سدینو ی ممعالمصاحب 

قـت ی فقـط حقی،ر حسب لغت و بنا بر اقو آن است بیو آنچه در معنا» فعلِا«ۀ غیص
ه کـ گفته است ید مرتضی س.ن امر هستندین موافق ایادر وجوب است و جمهور اصول

 اسـت، امـا در ک مـشتری لفظکن وجوب و ندب به نحو اشترایدر لغت، باین صیغه 
  .قت در وجوب استی حق،هیعرف شرع

َۀ افعلغیاگر صوی در این باره که  ن وجـوب و نـدب ی بکشتر قدر می، موضوع براِ
 و مجـاز هـر دو خـالف ی لفظـک و اشـتراخواهد بوددر ندب مجاز کاربرد آن نباشد، 
  :یسدنو یند، ما اصل

 ، امـرۀغیشـود و صـ ی الزم مـداشـته باشـد یلـیگـاه دل چه خالف است، هرمجاز اگر
 کگرنـه اشـترااز اسـت ور وجوب، مجـیقت در وجوب است، پس به ناچار در غیحق
، مرجوح و خـالف اصـل که در مقام تعارض آن با مجاز، اشتراکد یآ یش می پیلفظ
  .)۴۶: تا ابن شهید ثانی، بی( است

  :نویسد  میقوانینصاحب 
قـول . ً امـر لغتـا حقیقـت در وجـوب اسـتۀن این اسـت کـه صـیغامشهور بین اصولی

 ۀ و در لغت و شرع نیز بـه ضـمیم، تبادر عرفیدلیلتر به صواب همین است به  نزدیک
  .)٨٣: تا قمی، بی( شود یالت عدم نقل ثابت ماص

   امر در نسبت طلبیهۀحقیقت بودن صیغ: دومدیدگاه  .٢
ٌ اصول موضوعی از علمایاریبس

 ۀ اسـتفادیو بـرا ه دانـستهیـ امـر را نـسبت طلبۀغیلـه صـ 
  :اند و گفته ردهکان یبرا  ی متعددیها وجوب از آن راه

د   د ندارد، چنان که آیۀ شریفۀدر استفادۀ وجوب از صیغه هیچ اشکالی وجو َما منعك أال  َُ ْ َت َّ َ َ َ َ َ
َإذ أمرتك ُ ْ َ َ ْ

ِ )ۀ کند و ظاهر آی  بر آن داللت می)١٢/ اعراف َفقعوا له سـاجدین ِ ِ َ ُ َ ُ َ َ
 )آن )٢٩/ حجر 

  .)٢/١٣۴ـ١: ١۴٠۴نایینی، (  وجوب استۀاشکال تنها در طریق استفاد. است

 ی انـشایغه بـرایه صکن است ی دارد ادعا شود اانکت آنچه امی نها:اند بعضی آورده
ِتبـادر وجـوب، .  باشـدیـک و تحربرانگیختن انگیزۀه به ی کطلب وضع شده در صورت

 عبـد ید آن عدم صحت عـذرخواهیست و مؤید نینه، بعیغه بدون قریهنگام استعمال ص
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شـد، در رده باکـه مـوال نـدب را اراده کـنی هنگام مخالفت با امر موالست به احتمال ابه
آخونـد (  بر نـدب داللـت نداشـته اسـتیا نهیچ قریه هکند ک یه عبد اعتراف می کصورت

  .)٣/٢۵٧: ١٣٨١؛ فاضل لنکرانی، ٧٠ـ ۶٩: ١۴٣١خراسانی، 
 امر حقیقت است در معنایی که منشأ اعتبار وجـوب اسـت و ۀصیغ: اند برخی آورده

غه، حقیقـت در وجـوب  امـا ادعـای اینکـه صـی.آن نسبت طلبیه یا نسبت تکوینیه اسـت
کـه   در حـالی، متوقف اسـتْ ترخیص در ترک مرادِاست، بر داللت آن بر اراده و عدم

، و وجـوب و صیغه، فقط حاکی از مجرد اراده اسـت نـه عـدم تـرخیص در تـرک مـراد
ه صـیغه در آن دو اسـتعمال کست ی استعمال هستند، معقول نیچند از مباداستحباب هر

 ِۀ افعـل صـیغ، بنـابراین.شـوند یدم آن بعد از استعمال انتزاع مت اراده و عی و حتم،شود
 بلکه بین وجوب و استحباب مشترک است و اسـتعمال آن در نیستحقیقت در وجوب 

 هنگام شک در ترخیص، عقال بنا را بر عدم آن ،آری. موارد ترخیص، مجاز نخواهد بود
تـشویق و  مـوال بـیش از ۀگذارند و احتیاج به ثبوت عدم ترخیص نیست؛ زیـرا وظیفـ می

 اقـدامو بعد از اعالم وظیفه، نوبت به حکم عقل مبنی بر لزوم حرکت و نیست  واداشتن
: تـا ؛ موسوی خویی، بی١٣٧ـ١٣۶: ١۴٠۴؛ نایینی، ١/١۵٩: تا حکیم، بی ؛۶٩: ١۴١٢تونی، ( رسد عبد می

 ایـن مطلـب و به خـاطر وضـوح )٢٧۴ـ١/٢٧٠: ١۴١۶؛ مکارم شیرازی، ١٠٨: ١٣٨١؛ مظفر، ١/٩۶
، نزد عقال قبیح ن به اذن ترکِکه عقاب عبد در صورت ترک امتثال طلب بعثی غیر مقتر

 نفس طلب مساوی است با وجوب ،دانند؛ بنابراین نیست بلکه عبد را مستحق عقاب می
 مگـر اذن در ، مخالفت بـا آنۀالموضوع حکم عقال به استحقاق عقوبت به واسط و تمام

اشف بـودن امـر از کمت به که آنان از باب مقدمات حکنی نه ا،ترک به آن ضمیمه شود
 ۀ زائد دارد نـدب اسـت نـه وجـوب، آنچه نیاز به مؤون، بنابراین.نندکم که حی حتمۀاراد

ًطلب بعثی مطلقـا منـشأ انتـزاع وجـوب اسـت و اذن در که بلکه ممکن است گفته شود 

ع بعث و تحریـک بـه عمـل بـا  بلکه منافات دارد؛ زیرا اجتمانداردترک با آن سازگاری 
های به کـار رفتـه  بنابراین، صیغه. اذن در ترکی که مساوی با عدم بعث است، ممکن نیست

ارشاد به وجود مـصلحت انگیزۀ اند و تنها به  در استحباب، در طلب بعثی استعمال نشده
: ١۴١۴ینی، ؛ موسوی خم١٠۴ـ٢/١٠٣ـ١: ١۴١۵طباطبایی بروجردی، ( اند راجحه در فعل به کار رفته

  .)١/١١۵: ١۴١٩؛ مؤمن قمی، ٢۵٧ـ٢۵۶  و١/٢۴٧
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ت چیزی جز نسبت ارسالی بین فاعل و مبدأ نیست و ئمفاد هی: اند  دیگر آوردهبرخی
 وجوب بـه ۀ استفاد، بنابراین.تمایزی بین نسبت ارسالی وجوبی و استحبابی وجود ندارد

 اطـالق امـر، ظهـور اول:  اطالق خواهد بود و تقریب اطالق به دو صورت استۀواسط
 از جهت احداث داعی بر فرار از یلو حافظ مباددارد که در مقام حفظ مطلوب است و

که فقط برای احـداث داعـی بـر  عقاب، در اختیار عبد باشد، بر خالف استحبابی؛ چرا
ِتحصل
 اختیار عبد بر ایجاد، به مقـداری کـه ی ثواب است و مثل آن موجب حفظ مبادّ

تر است، پس اطالق   لذا در مقام حفظ وجود ناقص،شود ا دارد، نمیطلب وجوبی اقتض
. حافظیه اقتضا دارد که امر حمل شود بر آنچـه در حـافظ بـودنش شـمول بیـشتری دارد

 مقتضای اطالق لفظ در مقام بیان این است که معنایش حمل شود بـر آنچـه اکمـل مدو
طلب، اقتضای لزوم ایجاد مـاده را ِ طبیعت ، به عبارتی.)٢٢٢ و ١/٢٠٨: ١۴١۴عراقـی، ( است

 ۀ در مقام بیان، استحباب احتیاج به مؤون، بنابراین.دارد مگر اینکه موال اذن به ترک دهد
 زائد دارد و آن خـصوصیت زائـد بیـان نـشده ۀزائدی دارد و هر آنچه بیانش نیاز به مؤون

 زائـد ۀز بـه مؤونـکند و موجب ظهور لفظ در آنچه بیانش نیا را رفع می  آنْباشد، اطالق
  .)١/١٩٢: ١۴٢١؛ بجنوردی، ٢/٧۴ـ١: ١۴٠٨حائری، ( شود ندارد، می

 امر در معـانی ۀن اتفاق دارند که صیغااصولی: سنت آمده است در کتب اصولی اهل
نـان، اکـرام، تهدیـد، زیادی استعمال شده است؛ مانند وجوب، ندب، اباحه، تأدیب، امت

ٌ، اما در موضوع...تعجیز، دعا و
 آن و اینکه در صورت نبود قرینه بر کدام معنا داللت له 

 امـر در غیـر ۀهـیچ اختالفـی نیـست در اینکـه صـیغ: انـد گفتـه. استکند اختالف  می
ن بـه آن اارجح آن معنایی است کـه محققـ. وجوب و ندب و اباحه و تهدید مجاز است

دلیل آن، . عناها امر حقیقت در وجوب است و مجاز در سایر مۀند و آن اینکه صیغا قائل
 امر است و همچنین آیـات و روایـاتی کـه بـر ایـن امـر ۀغیِتبادر وجوب هنگام اطالق ص

ٌ و یا مقتضای اطالق صیغه، وجوب مأمور)٣٨٠ـ١/٣٧٨: ١۴٠۶، شلبی( داللت دارند
به است  

را  ماننـد نـدب، اباحـه و تهدیـد ی غیر از وجـوبدلیلی، معانی دیگربر اساس و گاهی 
  .)۴۴: ١۴٢٧، ثریلفی اس(تابد  برمی

هـا و  در برخی کتب اصولی، حقیقـت بـودن امـر در وجـوب را بـه جمهـور اصـولی
 امـا )٢/٨٢: ٢٠٠۴، زهیـر( انـد حاجـب و بیـضاوی نـسبت داده مذهب شافعی و مختار ابن
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  وضع لغت است یا حکم شرع و یا حکم عقـل، اخـتالف اسـتۀواسط  وجوب بهاینکه
  .)١٢۴: ٢٠٠٢، ابوناجی(

ٌ اصول موضوعیعلمابرخی د یه مالحظه گرد کچنان
 امـر را وجـوب قـرار ۀغیله صـ 

 دیگـر یاریانـد، امـا بـس  مجـاز دانـستهیر معـانیدر استحباب و سارا داده و استعمال آن 
ٌموضوع

. انـد ردهکـ وجـوب بحـث ۀت اسـتفادیفکی طلب قرار داده و در یله آن را انشا 
ٌحال اگر موضوع

 ۀ، مجـالی بـرای بحـث از قرینیـت در آیـ امر را وجوب بدانیمۀغیله ص 
 واضـح خواهـد بـود، امـا اگـر ،ماند و داللـت نهـی در آیـه بـر حرمـت شریفه باقی نمی

ٌموضوع
  .آید  طلب بدانیم، بحث از قرینیت پیش مییغه را انشایله ص 

   شریفهۀتأملی در وجود قرینه در آی
 امر و نبود ۀام اطالق صیغ اصول، هنگیثر علماکپس از تبیین این مطلب که بنا بر نظر ا

شـود و از آنجـا کـه   اطالق، وجوب فهمیده میۀا به واسطیقرینه، به حکم تبادر یا عقل 
ا َال  ، عبارتۀ مورد بحثلئدر مس ُتعـاو َ َ َ َ ِاإلمث َ

ْ
ِ
ِوالعـدوان ْ ْ ُ ْ َ  ۀ جملـعطف بر ا ُتعـاو َ َ َ َ ِّالـرب َ ِ

ْ 
َوالتقـوی ْ َّ َالزم ، بنـابراین.مل نهی بر کراهـت شـده اسـت گردیده، موجب توهم لزوم ح 

بیـانگر قرینـه  به این مطلب بپردازیم که آیا صرف تتـابع دو جملـه ادامۀ جستاراست در 
 ،دیگرجملـه بـر یکـ عطـف دو ِا صـرفیـبه عبارتی، آبودن آن دو برای یکدیگر است؟ 

  ر؟یا خیاقتضای وحدت سیاق را دارد 
 از اعانـت بـر اثـم و ینهـ«بر » اّاعانت بر بر و تقوامر بر « نه بودنی از فقها قریاریبس
 دوم کـه مـشتمل بـر نهـی از ۀداللت جمل: اند برخی فقها آورده. اند رفتهیرا نپذ» عدوان

 ۀطور کـه جملـ تعاون بر اثم و عدوان است، بر حرمت اعانت بر اثم واضح است؛ همان
لم به عدم وجوب مطلـق  ع، ظاهر است، لکن از خارجاّاول در وجوب تعاون بر بر و تقو

و حمل بـر اسـتحباب نماییم  رفع ید ، از آن ظهورد بای، بنابراین. داریماّتعاون بر بر و تقو
کنیم، کما اینکه همان ظاهر است یا بر بعضی از مواردی که تعاون واجب اسـت؛ ماننـد 
 نجات غریق یا حریق و امثال آن، یا تعاون از مـصادیق امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر

 دوم وجـود نـدارد بلکـه آن ۀ، حمل کنیم، اما هیچ مانعی از اخـذ بـه ظهـور جملـاست
یک از دو جمله در مقام   ظهور آن اخذ شود و هر، باید بنابراین.معروف و مشهور است
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 دیگری است و صرف دنبال هم آمدن آن دو در ۀ امری است غیر از آنچه مفاد جملبیان
: ١۴١۶؛ فاضـل لنکرانـی، ٣۶٠ـ١/٣۵٩: ١٣٨٢، بجنوردی( ندک بیان، داللتی بر وحدت سیاق نمی

د از ینه بر رفع یام قریان شده است، قی بر اساس آنچه در علم اصول ب، به عبارتی.)۴۴۴/١
ز بـه اعتبـار یـن مقام نیدر ا. شود یگر نمید از بعض دی بعض خطاب، موجب رفع ِظهور
 ،می در تحـری نهـِد از ظهـوریـع م، امـا رفـینـک ید مینه، از ظهور امر در وجوب رفع یقر

  .)١/٩١: ١۴١۶تبریزی، (  نداردیوجه
التـزام بـه جـواز [ تناسب حکم و موضوع و نیز حکم عقـل: اند آورده زی فقها نیبرخ

 .ص بر انجام فعل از جانب شارعیرده متوقف است بر ورود ترخک یآنچه شارع از آن نه
ند و صـرف مقابلـه بـا امـر ک یص، عقل به لزوم متابعت امر میپس در صورت عدم ترخ

دو شـاهدی هـستند ] )١۴/١٧۵: ١۴١٣حسینی روحانی، ( نه را نداردیت قری صالحیر الزامیغ
 افزون بر آن، تقـارن اثـم و عـدوانی کـه همـان .که نهی در اینجا برای تحریم استبر این

بـر اسـاس اخبـار گـذارد؛ چـون  ظلم است مجالی برای حمل نهی بـر تنزیـه بـاقی نمـی
؛ ١/١٣١: ١٣٧٣، خمینـیموسـوی (ِیض، حرمت اعانت بر عدوان و ظلـم بـدیهی اسـت مستف

  .)٢/٢٣٧: ١۴١۵منتظری، 
  عـام مهـمۀه بـر دو قاعـدکـمبار یـۀآ: اند ت آوردهینیرفتن قرینپذبا ز ی مفسران نیبرخ

موسـوی ( داللـت دارد» یّبر و ریخ اعانت بر هر حسن« و »اثم بر اعانت حرمت ۀقاعد«
  .)١٠/٢٨۶ :١۴٠٩سبزواری، 
ا  ظاهر عبارت: اند گر گفتهی دیبرخ ُتعاو َ َ َ َ ِّالـرب َ ِ

َوالتقـوی ْ ْ َّ َ بـر  تعـاون جابیا یاقتضا
ا َال  ه طاعت خداست و عبارتاست ک یزیچ آن ُتعاو َ َ َ َ ِاإلمث َ

ْ
ِ
ِوالعدوان ْ َ َْ ُ ْ از معاونت  ینه

 وجـوب ه بـرکـ مباریـۀآ ،ن بنـابرای.)٣/٢٩۶: ١۴٠۵جـصاص، (است خداوند  یمعاص ر بریغ
  .)۶/۶٩: ١۴١٨زحیلی، ( ندک ی داللت میمعاص بر تعاون  و حرمتاتقو و ّبر بر تعاون

 بـر اسـت هـییتنب »ال«ۀ لمک به عطف بر تفاکا عدم و تعاون فعل ۀاعاد :اند نیز گفته
وا  عبـارت و ندا ور مستقلکمذ مکدو ح از یک هر هکآن ـا ُ َاهللا َّ َّإن ّ َاهللا ِ ُشـدید ّ ِ ِالعقـاب َ

َ ِ
ْ

 بـرای 
صـارفه  ۀنیقر بر بنا ندکن وجوب بر داللت اگر امر ۀغیص و مخالفان است دید و تهدکیتأ

 بـه امر وقوع از است عبارت صارفه ۀنیقر از  مراد.ندک یم تیارجح و تیافضل بر داللت
 هکـ فـارک از ای عـده ِعداوت به یدشمن و ظلم و اعتدا از ینه از پس اتقو و ّبر بر تعاون
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ا َال  عبـارت هکـآن حـال و شـدند الحـرام به مسجد دخول ِمانع ُتعـاو َ َ َ َ ِاإلمث َ
ْ

ِ
ِوالعـدوان ْ َ َْ ُ ْ و 

 وا ُا َاهللا َّ َّإن ّ َاهللا ِ ُشـدید ّ ِ ِالعقـاب َ
َ ِ

ْ
 صرف پس .وجوب است تعاون به امر از مراد هک است نهیقر 

  .)١٨٧ـ٢/١٨۶: ١۴٠۴رجانی، ج( برهان است ۀاقام محتاج استحباب، به وجوب از امر ظهور
 دو جملۀ پایانی آیۀ شریفه مـستقل توان گفت که با تأمل در عبارات فقها و مفسران می

. شـود از یکدیگرند و صرف دنبال هم بیان شدن و مقابلۀ آن دو دلیل بر قرینه بودنشان نمـی
  .ن مطلب استید همیمف» ال«تفا به حرف ک دوم و عدم اۀ فعل تعاون در جملۀاعاد

رسد پاسخی را که علمای اصول نسبت به اشکال معـروف در مباحـث اوامـر  به نظر می
آن اشکال ایـن اسـت کـه چگونـه ممکـن و . توان در این مسئله نیز مطرح کرد اند، می داده

معقول است که صیغۀ امر در اعم از وجوب و استحباب استعمال شود، چنان که در برخـی 
 واحدی بیان شده است، بـدون اینکـه بـا ۀبات با صیغاخبار تعدادی از واجبات و مستح

 چگونه ممکن است که طلب در خارج به وجود آید و ی،فصلی تعیین گردد؟ یا به عبارت
 : آمـده اسـتبه حد شدت و ضعف محـدود نباشـد، کمـا اینکـه در قـول معـصوم

 است غهی صِرارک تِه عطف در قوت ک؟ چرا»كغیر ذلة والتوبة وللجنابعة وغتسل للجما«
 .باشـد یمـ» ةغتسل للجنابعة واغتسل للجما« همان» ةللجنابعة وغتسل للجما« و عبارت

  .ز مطرح استی ما نئلۀًله، عینا در مسئن مسیت در اینی بحث از قر،نیبنابرا
 و اسـتحباب ،اگر وجوب عبـارت از شـدت طلـب: اند ه گفتعلمای اصول در پاسخ

بدیهی است کـه ایجـاد . ماند  باقی میعبارت از ضعف طلب باشد، این اشکال همچنان
 ،ِطلب بدون حد خاصی از شدت و ضعف معقول نیست؛ زیرا وجـود کلـی بـدون حـد

وجوب تنها حکم عقلی است نـه  ـ ی وجوب گفتیم ابر آنچه از معن ست، اما بنانیممکن 
ل ـ اشکا کند تا مفاد صیغه و مدلول لفظی آن باشد را انشا و آمر آناینکه امر شرعی باشد

ست از بعـث،  اشود؛ زیرا طلب منقسم به دو قسم نیست؛ بلکه طلب عبارت طرف میبر
و آن غیر مقول به تشکیک است و صیغه در جمیع مقامات فقط بـرای ایقـاع نـسبت بـه 

نهایت امر اینکه تفاوت وجوب و استحباب در . شود داعی بعث و تحریک استعمال می
شود و در بعضی مقامات دلیلی بر عدم لـزوم  یای است که باعث بر امر به ماده م مبادی

قـائم اسـت و در بعـضی  )مثل غسل جمعه( انبعاث از بعث و غیر لزومیه بودن مصلحت
ایـن  پـس .)مثـل غـسل جنابـت( باشـد مقامات دلیلی قائم نیست و مصلحت لزومیه می
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ز  وجـوب ا، بنـابراین. از همان موارد حکم عقل به لزوم انبعـاث از بعـث موالسـتمورد
ًوضعا یا انصرافا ـنفس صیغه    حکـم عقـلۀشود بلکـه از صـیغه بـه ضـمیم  استفاده نمیـً
: ١۴١۶؛ حـسینی روحـانی، ١/٩۶: تـا ؛ موسـوی خـویی، بـی٢/١٣٧ـ١: ١۴٠۴نایینی، (شود  برداشت می

تواند در غسل جمعـه بـر قرینـه اتکـا  آری ممکن است ادعا شود که متکلم می .)۴٠٧/١
نه بـودن ی قریه براک یزیو چاست  ی، خالف تفاهم عرفککی تفکند بدین صورت که

  .داردالم وجود کح است در یصح
ٌاما اگر موضوع

» ةللجنابـعـة وغتسل للجما«  امر را وجوب بدانیم در عبارتۀغیله ص 
غه در مجـاز ین استعمال صی بییرا جمع عقالید؛ زیآ ی الزم میال عقلک اول اشۀدر جمل
ل منفصل یام دلی اول پس از قۀه جملک شد ی مدع، بایدنی بنابرا.ان نداردکقت امیو حق

 ۀغه، سـاقط و اخـذ بـه جملـی صـۀبر عدم وجوب غسل جمعه، از اثبات وجوب به واسط
 در امـر ی بـر عـدم وجـوب شـرعی عقلۀنیرا قریدوم و حمل آن بر وجوب الزم است؛ ز
موسـوی ( شـود ی دوم نمۀغه بر وجوب در جملی صیًاول، قطعا موجب قصور داللت وضع

  .)١/٢٧٢: ١۴٠٧خمینی، 
یک از دو جمله مشتمل بر امـر  از طرف دیگر، وحدت سیاق در جایی است که هر

 تـشرب المـاء ال« :یا بگویـد» ةالجنابة واغتسل للجمع« :یا نهی باشد؛ مثل اینکه بگوید
ر نهی  ما یکی از دو جمله مشتمل بر امر و دیگری بۀلئاما در مس» ل فی الماءُبَت الًقائما و
  .)١/٣۶٠: ١٣٨٢، بجنوردی(  موردی برای اخذ به وحدت سیاق نیست، بنابراین.است

 است یت منتفینی قریق اولی ما به طرۀلئه در مسکم ییم بگویتوان یبا این توضیحات م
بـه کـار رفتـه  فقط برای ایقاع نـسبت بـه داعـی بعـث ی هم در امر و هم در نهه،و صیغ
 دلیلـی یلی بر عدم لزوم انبعاث از بعث قائم است و در نه نهایت اینکه در امر دلی.است

 ، بنـابراین.کنـد قائم نیست و در این موارد عقل حکم به لزوم انبعاث از بعـث مـوال مـی
 ۀعـدوان، از صـیغه بـه ضـمیم ز حرمت اعانت بر اثم وی و نا و تقویکیحسن اعانت بر ن
ه کـه یـ حتمیکـی :ا وجود داردنجی دو اراده در ای،به عبارت. شود یده میحکم عقل فهم

ر یـ غۀ ارادیگـری و د؛ه استیمصلحتش لزومچه متعلق به اعانت بر اثم و عدوان است؛ 
 پـس .ه اسـتیـر لزومیـرا مـصلحت آن غیـّه متعلق به اعانت بر بر و تقواست؛ زکه یحتم

ٌمستعمل
  . متعدد است،ن منشأ استعمالکه در آن دو واحد است، لیف 
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  گیری نتیجه
دربارۀ آیۀ دوم از سورۀ مائده به دست شناسان، فقها و مفسران  بع در اقوال لغتآنچه از تت

 ۀبسیاری از فقها و مفسران اسالمی در ابواب مختلـف، بـه ایـن آیـ: آید این است که می
  .اند  تام یافته،شریفه استناد کرده و داللت آن را بر حرمت اعانت بر اثم و عدوان

سـنت کـه بـه معنـای تعـاون   و فقهای امامیه و اهـلشناسان، مفسران بسیاری از لغت
اند تفاوتی بین تعاون و اعانت قائل نشده و انجام مقدمات فعل غیر را بـه معنـای  پرداخته

مساعدت و همکاری دانسته و دخالت هـر دو فـرد در عنـصر مـادی معـصیت بـه نحـو 
یت در قبال عمل  بلکه برخی مفسران سکوت و رضا،اند فاعلیت بالمباشره را الزم ندیده

که در شـریعت داخـل نبـوده را  انجام عملی ۀواسط فرد دیگر و یا پیشوا و مقتدا شدن به
  .اند مصداقی از اعانت بر اثم تفسیر نموده

ا ۀ همچنین عبارت شریف ُتعاو َ َ َ َ ِّالرب َ ِ
َوالتقـوی ْ ْ َّ َۀ  که قبل از عبارت شریف ا َال ُتعـاو َ َ َ َ َ 

ِاإلمث
ْ

ِ
ْوال ْ ِعـدوانَ ْ ُو به صورت معطوف ٌ

 داللـت اّعلیه آمده و بر استحباب تعاون بر بـر و تقـو 
 مستقل از ۀ بلکه دو جملندارددارد، صالحیت قرینه بودن برای حمل نهی بر کراهت را 

 ۀواسـط  لذا داللت نهی در آیه بر حرمت اعانت بر اثم و عدوان به.روند به شمار میهم 
  .است عقل، مسلم تناسب حکم و موضوع، و حکم
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  یشناس تابک
 اء التـراث،یـح التیـالب آلمؤسـسة ، چاپ هفتم، قـم، صولکفایة االاظم، ی، محمدکآخوند خراسان .١

  .ق ١۴٣١
  .ش ١٣٨٨ ،یازدهم، تهران، نی، چاپ فرهنگ معاصر عربی به فارسیآذرنوش، آذرتاش،  .٢
  .ق ١٣٨٢ الترقی، ة، دمشق، مطبعبیان المعانی،  مالحویش عبدالقادر،آل غازی .٣
  .ق ١۴٢٢ ،یتاب العربکال ، بیروت، دارالتفسیر علم فی المسیر زاد، یابن جوزی، عبدالرحمن بن عل .۴
  .تا ی، بیسالمالنشر اال ة، قم، مؤسسمعالم الدین و مالذ المجتهدینن، یالد نی، حسن بن زید ثانیابن شه .۵
  .تا ی، بیلعربتاب اکال ، بیروت، دارالشرح الکبیر بن احمد، ابن قدامه، عبداهللا .۶
  .تا ی، بیتاب العربکال ، بیروت، دارالمغنی، همو .٧
  .ق ١۴١۴ صادر، دار  ـرکالف روت، داریب چاپ سوم، ،العرب لسان رم،کم بن محمد منظور، ابن .٨
  .ق ١۴١٨ ،یهتب العلمکال ، بیروت، دارالبحر الرائق شرح کنزالدقائقالدین بن ابراهیم،  م، زینیابن نج .٩
  .م ٢٠٠٢ سالمی،المدار اال ، بیروت، داراصول الفقه محمود، ابوناجی، عبدالسالم . ١٠
  .ش ١٣۶١ تهران، نهضت زنان مسلمان، ،قرآن تفسیر در العرفان مخزنامین، سیده نصرت،  . ١١
  .ق ١۴١٧ سالمی،، چاپ دوم، قم، مجمع الفکر االکتاب المکاسبامین، انصاری، مرتضی بن محمد .١٢
  . ق١۴٢١القربی،  جا، دار ذوی تحقیق باقر فخار اصفهانی، بی،  کتاب المکاسبةحاشی، علی،  غرویایروانی . ١٣
  . ش١٣٨٢تحقیق مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم، دلیل ما، ، هالقواعد الفقهیبجنوردی، حسن،  .١۴
  .ق ١۴٢١ جا، عروج، ی، بصولمنتهی اال، همو .١۵
، قـم، یروانـی ایتقمـد محقیـ، تحقهحکام العترة الطـاهراحدائق الناضرة فی ال، یوسف بن احمد، یبحران .١۶

  .تا ین، بی مدرسۀجامع
  .تا یجا، ب ینا، ب ی، بمحیط المحیط، بطرس، یبستان .١٧
  .ق ١۴١٨ ،یهتب العلمکال ، بیروت، دارکشاف القناعوسف، ی، منصور بن یبهوت .١٨
  .ق ١۴١۶ ان،یلی، چاپ سوم، قم، اسماعلی تعلیق المکاسباارشاد الطالب ، جواد، یزیتبر .١٩
، قـم، مجمـع یریشمکـ ین رضـویحـس محمدقیـ، تحقالوافیة فی اصول الفقـهحمد،  بن م، عبداهللایتون .٢٠

  .ق ١۴١٢ ،یر االسالمکالف
  اشـراقی سـرابی، تهـران، نویـد،اهللا ولـی ، تحقیـق)جرجانی( تفسیر شاهیجرجانی، ابوالفتح بن مخدوم،  .٢١

  .ق ١۴٠۴
  .ق ١۴٠۵ ربی،حیاء التراث العا، بیروت، دار )جصاص( حکام القرآناجصاص، احمد بن علی،  .٢٢
  .ق ١۴١٠ ن،ییللمال العلم روت، داریب ،هالعربی صحاح و اللغة تاج :الصحاح اد،ّحم بن لیاسماع ،یجوهر .٢٣
 ،یسـالماالنـشر ال ة، چاپ پنجم، قـم، مؤسـسکی ارایمحمدعل قی، تعلدرر الفوائدم، یرک، عبدالیحائر .٢۴

  .ق ١۴٠٨
  .ق ١۴١۶ ،یجا، الهاد م، بیکیاحب حالصید عبدستقریر ، صولمنتقی االمحمد، سید، یروحانحسینی  .٢۵
  .ق ١۴١٣ تاب،کال ، چاپ سوم، قم، دار فقه الصادقصادق، سیدمحمد، یروحانحسینی  .٢۶
  .ق ١۴٢٣ العلوم، ، چاپ دوم، بیروت، دارتبیین القرآنمحمد، سیدحسینی شیرازی،  .٢٧
  .ق ١۴٢۴ العلوم، ، بیروت، دارذهاناال لیا القرآن تقریب، همو .٢٨
، یدفتـر انتـشارات اسـالمقـم، ، عالمـهالمفتاح الکرامة فی شرح قواعـد ، مدجوادی، سیدمححسینی عامل .٢٩

  .ق ١۴١٩
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  .ق ١۴١٧ ،ی، قم، دفتر انتشارات اسالمهالعناوین الفقهی، ی، عبدالفتاح بن علی مراغینیحس .٣٠
  .تا الفکر، بی ، بیروت، دارالبیان روح تفسیر، اسماعیل بن مصطفی،  بروسویحقی . ٣١
  .تا  بصیرتی، بیة، قم، مکتبولصحقائق االحکیم، محسن،  .٣٢
یـر اال،  بن مطهـری، حسن بن یوسفّحل . ٣٣  امـام ۀ، قـم، مؤسـسهمامیـ علـی مـذهب االةحکـام الـشرعیتحر

  .ق ١۴٢٠ ، صادق
  .ق ١۴١۴ ،حیاء التراث الالبیت  آلة، قم، مؤسسء الفقهاةتذکر، همو .٣۴
  .ق ١۴١۵، هب العلمیالکت ، بیروت، دارالتنزیل معانی فی التأویل بابلخازن، علی بن محمد،  .٣۵
التعــارف  چــاپ دوم، بیــروت، دار ،العزیــز الکتــاب تفــسیر فــی الــوجیزعلی، ّدخیــل، علــی بــن محمــد .٣۶

  . ق١۴٢٢ للمطبوعات،
  .تا ی، بهالمعرف ، چاپ دوم، بیروت، دار)تفسیر المنار(تفسیر القرآن الحکیم ، محمدرضا، رشید  .٣٧
  .ش ١٣٧٩ اة،یتبة الحک، بیروت، دار مهمعجم متن اللغ، ، احمدرضا .٣٨
یعة و العقیـدة فی التفسیر المنیر، هزحیلی، وهب .٣٩ الفکـر  دمـشق، دار ـ چـاپ دوم، بیـروت ،المـنهج و الـشر

  .ق ١۴١٨ المعاصر،
  .ق ١۴٠٩ الفکر، ، چاپ سوم، دمشق، دارسالمی و ادلتهالفقه اال، همو .۴٠
  .م ٢٠٠۴ سالمی،المدار اال ، بیروت، داراصول الفقهالنور، زهیر، محمد ابو .۴١
  .ق ١۴٠۶ ،هالمعرف ، بیروت، دارالمبسوطاحمد، محمد بن االئمه  ، شمسیسسرخ .۴٢
  .ق ١۴٢٧ ، بیروت، عالم الکتب،اصول الفقهسلفی اثری، محمد،  .۴٣
  .ش ١٣۶٣ ، تهران، میقات،تفسیر اثنی عشری، حسین، شاه عبدالعظیمی .۴۴
  .ق ١۴٠۶ ،ه العربیةالنهض ، بیروت، دارسالمیاصول الفقه االشلبی، محمد مصطفی،  .۴۵
  .ش ١٣۶۵ انتشارات فرهنگ اسالمی، ، چاپ دوم، قم،بالقرآن القرآن تفسیر فی الفرقانصادقی، محمد،  .۴۶
  .ق ١۴١۵ حسینعلی منتظری، قم، تفکر،تقریر ، صول االةنهای، ، سیدحسینبروجردیطباطبایی  .۴٧
مهدی سـید، تحقیـق الشرح الصغیر فی شـرح مختـصر النـافععلی بن محمدعلی، سید،  حائریییطباطبا .۴٨
  .ق ١۴٠٩ ، مرعشی نجفیاهللاة آیةی، قم، مکتبیجار
  .ق ١۴١٩ ،یسالمالنشر اال ة، قم، مؤسسریاض المسائل فی بیان االحکام بالدالئل، همو .۴٩
  .ش ١٣٧٢ ، چاپ سوم، تهران، ناصر خسرو،القرآن تفسیر فی البیان مجمعطبرسی، حسن بن فضل،  .۵٠
  .ق ١۴١٢ ،هالمعرف بیروت، دار ،القرآن تفسیر فی البیان جامعطبری، محمد بن جریر،  .۵١
  .ق ١۴١۶ ،یمرتضو یفروش تابکچاپ سوم، تهران،  ،البحرین مجمع ن،یفخرالد ،یحیطر .۵٢
  .تا حیاء التراث العربی، بیا، بیروت، دار القرآن تفسیر فی التبیانطوسی، محمد بن حسن،  .۵٣
  .تا کتاب االسالمی، بی، تصحیح و تعلیق محمدتقی کشفی، بیروت، دار الهمامیالمبسوط فی فقه اال همو، .۵۴
  .ش ١٣٧٨ ، چاپ دوم، تهران، اسالم،القرآن تفسیر فی البیان اطیبب، عبدالحسین، ّطی .۵۵
النتـر، کمحمد یدق سـیـ، تحقه الدمـشقیة فی شرح اللمعة البهیةالروضن بن علی، یالد نی، زعاملی جبعی .۵۶

  .ق ١۴١٠ ،یقم، داور
  .ق ١۴٢٢ کتاب، ، قم، بوستانذهانرشاد االاروض الجنان فی شرح ، همو .۵٧
  .ق ١۴١٣،ی معارف اسالمۀ، قم، مؤسسسالملی تنقیح شرائع االافهام مسالک اال، همو .۵٨
 سـالمی،، تحقیق محسن عراقی و منذر حکیم، قم، مجمع الفکر االصولمقاالت االعراقی، ضیاءالدین،  .۵٩

  .ق ١۴١۴
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 النـوادر، روت، داریـب  ـ، چاپ دوم، دمـشقفتح الرحمن فی تفسیر القرآن، عبدالرحمن بن محمد، یمیعل .۶٠
  .ق ١۴٣٢

  .ق ١۴٢٨ الوفاء، ، مصر، دارمصطلحات علوم قرآنیم، یس، عبدالحلیعو .۶١
  .ق ١۴٢٨ ،یاء التراث العربیحا، تهران، دار )فارسی ـ عربی( قاموس عصری، محمد، یغفران .۶٢
روشی ف تهران، کتاب ، چاپ دوم،حکاماال آیات لیا فهاماال مسالک، جواد بن سعید،  کاظمیفاضل جواد .۶٣

  .ش ١٣۶۵ مرتضوی،
 و سـعید ملکـی ی اصـفهانکـی، تحقیـق و تنظـیم محمـود ملاصـول فقـه شـیعه، محمد، یرانکفاضل لن .۶۴

  .ش ١٣٨١ ،  اطهارۀاصفهانی، قم، مرکز فقهی ائم
  .ق ١۴١۶  مهر،ۀ، قم، چاپخانهالقواعد الفقهی، همو .۶۵
  .ق ١۴١٠ هجرت، چاپ دوم، قم، ،العین کتاب احمد، بن لیخل ،یدیفراه .۶۶
  .ق ١۴٠۵ ،هالهجر ، قم، دارالمصباح المنیر، احمد بن محمد، یومیف .۶٧
  .ش ١٣٨٣ هایی از قرآن، ، چاپ یازدهم، تهران، مرکز فرهنگی درستفسیر نور، محسن، یقرائت .۶٨
  .ش ١٣۶۴ ، تهران، ناصر خسرو،حکام القرآنالجامع ال، محمد بن احمد، یقرطب .۶٩
 للکتـاب، ة العامـة المـصریةپ سـوم، مـصر، الهیئـ، چاشاراتاال لطایف زن،اعبدالکریم بن هو قشیری، .٧٠

  .تا بی
  .تا نا، بی یجا، ب ، چاپ سنگی قدیم، بیصولقوانین االابوالقاسم بن محمدحسن، میرزا قمی،  .٧١
  .ق ١۴٠٩ ،ه الحبیبیةمکتبال، پاکستان، الصنائع بدائعی، ابوبکر بن مسعود، اسانک .٧٢
حیـاء  الالبیـت  آلة، بیروت، مؤسسواعدالمقاصد فی شرح الق جامع، ینحسعلی بن ،  عاملیکرکی .٧٣

  .ق ١۴١١ التراث،
تبـة کروت، دار و میـ بی،ن هـواریالـد  اشـراف صـالحا، بـالمعجم الوسیط المدرسـیگروهی از اساتید،  .٧۴

  .تا یالهالل، ب
  .ق ١۴١٩ ،یسالمالنشر امؤسسة ال، قم، صولاال تسدید، محمد، یمؤمن قم .٧۵
حیـاء اآلثـار  المرتـضویة الة، تهران، المکتبحکام القرآنا فی  البیانةزبدمحقق اردبیلی، احمد بن محمد،  .٧۶

  .تا ی، بهالجعفری
  .ق ١۴٠٣  مدرسین،ۀ، قم، جامعذهان و البرهان فی شرح ارشاد االئدةمجمع الفا، همو .٧٧
، تعلیقـات سالم فی مسائل الحـالل و الحـرامشرائع االجعفر بن حسن، الدین  ابوالقاسم نجممحقق حلی،  .٧٨

  .ق ١۴٠٩ پ دوم، تهران، استقالل،صادق شیرازی، چا
 ،یز نـشر علـوم اسـالمکـ، چاپ هشتم، تهـران، مر)بخش جزایی( قواعد فقه، یمصطفسیدمحقق داماد،  .٧٩

  .ش ١٣٨۶
  . ق١۴٠٢النشر،  و للترجمة الکتاب تهران، مرکز ،الکریم القرآن کلمات فی التحقیق حسن،سید ،یمصطفو .٨٠
  .ش ١٣٨١ العلم، ار، چاپ دوم، قم، داصول الفقهمظفر، محمدرضا،  .٨١
  .ق ١۴١۶، چاپ دوم، قم، نسل جوان، صولانوار اال، ناصر، یرازیش ارمکم .٨٢
  .ق ١۴١۵ر، ک، قم، تفهدراسات فی المکاسب المحرم، ینعلی، حسیمنتظر .٨٣
  .ش ١٣٧٣،ینی تنظیم و نشر آثار امام خمۀ، قم، مؤسسالمکاسب المحرمه، اهللا روحسید، ینیخمموسوی  .٨۴
  .ق ١۴١۴ ،ینیم و نشر آثار امام خمی تنظۀ، قم، مؤسسصولی علم االلامناهج الوصول ، همو .٨۵
یرات فی االصول، یمصطفسید، ینیخمموسوی  .٨۶   . ق١۴٠٧جا، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،  بی، تحر
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یرات فی االابوالقاسم، سیدی، یخوموسوی  .٨٧   .تا ، بیة المصطفوی، قم، مکتبصولاجود التقر
  .ق ١۴١١ ،ی، چاپ دوم، قم، لطفهالطهار، همو .٨٨
  .ق ١۴١٢ الهادی، محمدعلی توحیدی، بیروت، دارتقریر ،  فی المعامالتةمصباح الفقاه، همو .٨٩
 اهـل ة، چـاپ دوم، بیـروت، مؤسـسالقرآن تفسیر فی الرحمان مواهبعلی، عبداالموسوی سبزواری، سید .٩٠

  .ق ١۴٠٩ ، بیتال
  .ق ١۴١٠ ، قم، مهر،حکاماال مدارک، محمد بن علی، یموسوی عامل .٩١
 سـالمی،النـشر اال ةمحمدعلی کاظمی خراسانی، قم، مؤسستقریر ، صولفوائد اال، حسینینی، محمدنای .٩٢

  .ق ١۴٠۴
نـشر ال ةخوانـساری، تهـران، مؤسـسی  نجفمحمد بن یموستقریر ، فی شرح المکاسب الطالب ةمنی، همو .٩٣
  .ق ١۴١٨ سالمی،الا
 ،هسـالمیالکتـب اال تهـران، دار، چاپ هفتم، سالمجواهر الکالم فی شرح شرائع االحسن، نجفی، محمد .٩۴

  .ق ١٣٩٢
  .ق ١۴٠٨ ،یرتیتبة بصک، قم، ماالیام عوائد، مهدی محمداحمد بن، ینراق .٩۵
  .ق ١۴١٨ ، تیالب  آلة، قم، مؤسسمستند الشیعههمو،  .٩۶
  .تا یالفکر، ب جا، دار ، بیالمجموع فی شرح المهذبالدین،  ، محییینوو .٩٧


